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Queres jogar comigo? Joga bonito!

FICHA TÉCNICA

Luís Costa



Editorial

Olhar para o futuro
DENTRO E FORA DO
CAMPO DIZ NÃO AO

RACISMO

Pelo 4.º ano consecutivo o Sindicato
dos Jogadores Profissionais de
Futebol levou a efeito a Semana
Contra o Racismo no Desporto, pro-
movida pela União Europeia simul-
taneamente em toda a Europa.
Em Portugal, dentro e fora dos
campo, jogadores, treinadores,
adeptos, árbitros, dirigentes, comu-
nicação social, poder político e
cidadãos em geral uniram-se contra
este fenómeno que urge erradicar.
O combate, como é óbvio, não se
esgota nesta acção, antes impõe
luta empenhada e constante.

Há quem finja que o racismo não
existe. Outros, porém, tal como
nós, assumem atitude diversa e,
como tal, preconizam, a par de
medidas punitivas exemplares, uma
pedagogia preventiva privilegiando
as acções junto dos mais jovens.
Nunca será de mais, portanto,
proclamar a uma só voz NÃO AO
RACISMO.

PROTOCOLO FIFPro/FIFA

As instituições representativas a nível
mundial do futebol, FIFA, do lado
dos Clubes, e FIFPro, por parte dos
jogadores profissionais, deram um
importante e histórico passo no sen-
tido da conjugação de esforços ten-
dentes à análise e implementação de
medidas que respondam ao desafios
com que o futebol se debate.

O SJPF como membro da FIFPro não
pode deixar de aplaudir com muito
agrado a iniciativa esperando que o
exemplo seja seguido a nível
nacional, pois só assim se dignifi-
cará o futebol.

PROTOCOLO SJPF/LPFP

Acompanhando, a nível interno, os
objectivos da FIFA e da FIFPro e, por
isso, embuídos do espírito,
Sindicato e Liga firmaram um
Protocolo de Intenções pers-
pectivador de uma frutífera colabo-
ração institucional  nos domínios
tidos por mais candentes no futebol
português.

BOAS
FESTAS 

Avizinhando-se a quadra natalícia
imperioso se torna desejar a todos
os profissionais de futebol e respec-
tivas famílias, bem como a todos os
agentes desportivos, um SANTO

NATAL E FELIZ ANO NOVO.

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

jevangelista@sjpf.pt

Joseph Blatter e Philippe Piat



"O racismo, nas suas diversas for-
mas, é um fenómeno que urge
erradicar.
Estou consciente que o fenómeno
não se restringe ao desporto pois,
infelizmente, reveste a natureza de
uma praga social. No desporto, em
particular, temos assistido em vários
países europeus ao crescente
desrespeito entre colegas e a ofen-
sas de adeptos aos adversários. Ora,
o desporto historicamente procla-
ma os valores da
amizade, solidarie-
dade, não discrimi-
nação e Fair-Play.
E se é certo que o
fenómeno não é
exclusivo do
d e s p o r t o ,
certo é tam-
bém que o
e s p a ç o
d e s p o r t i v o
acaba por ser
um local privi-
legiado para a
sua manifes-
tação porque
entre as mas-
sas é mais fácil
p r o p a l á - l o .
Ganha, por isso,
p a r t i c u l a r
relevância a ver-
tente pedagógica

envolvendo todos os cidadãos.
A semana de luta contra o racismo
não se esgota, nesta acção do
SINDICATOO NÃO AO RACISMO só
será eficaz se acompanhado de um
SIM a todas as acções tendentes à
sua erradicação. De todos espe
ramos e agradecemos este SIM"
Joaquim Evangelista, presidente
do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol

"Permitir ou condescender com o
racismo é não saber interpretar o
papel decisivo do Desporto na for-
mação da identidade e na aproxi-
mação das pessoas. Permitir ou
condescender com o racismo é
deixar que derrotem o Desporto.
Entendo, por isso, tal como
consigna o Programa do Governo,
que a defesa da Ética Desportiva, e
o combate determinado e empen-
hado contra o racismo, a dopagem,
a violência, e todas as formas ilícitas

de se alcançarem os resulta-
dos desportivos, devem ser

tarefas fundamentais que
devem unir Todos os

cidadãos numa
mesma respons-

abilidade cívica"
Laurentino Di-
as, secretário
de Estado da
Juventude e
do Desporto

Não ao Racismo

02      Sindicato dos Jogadores de Futebol

Todos juntos contra
Na esteira de anos anteriores, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) levou a cabo a Semana
Contra o Racismo no Desporto.
O pontapé de saída foi dado através de um almoço convívio que teve lugar no espaço Hattrick Caffé, em
Lisboa, e em que participaram cerca de 70 pessoas dos mais variados quadrantes da sociedade portugue-
sa desde o desporto, à música, à política até à  comunicação social. Fernando Gomes, Manuel Fernandes,
Paulo Sousa e Eusébio aceitaram o convite para serem embaixadores da iniciativa, cujo lema é "Dentro e
fora do campo diz não ao racismo" decorreu entre 24 e 30 de Novembro. A partilha de esforços ilustra-
da nas mensagens de diversas personalidades concretamente:

Alexandre
(Varzim)

B. Veríssimo
(Olhanense)

Celso 
(Penafiel)

C. Pinto
(Feirense) 

Custódio
(Sporting)

F. Aguiar
(Gondomar),

Fernando
(Naval) 

F. Meireles
(V. Guimarães)

Ricardo Rocha, Mantorras, Karyaka e Nélson



Editorial

"Por muitas medidas que surjam
para penalizar todos quantos mani-
festam comportamentos discrimi-
natórios em razão do tom de pele,
julgo que importa, acima de tudo,
atacar a problemática do racismo
no Desporto a montante. Ou seja,
educando as novas gerações para
os ideais de tolerância e de sã con-
vivência entre homens de todas as
cores, raças e religiões. E é esse
esforço de consciencialização que
cada um de nós deve procurar pôr
em prática, em nossas casas, na
nossa comunidade"
Gilberto Madaíl, presidente da
Federação Portuguesa de Futebol

"O futebol é um veículo privilegia-
do no sentido da sensibilização
social contra toda e qualquer forma
de discriminação racial. Esta iniciati-
va demonstra bem o empenho que
os agentes da modalidade colocam
neste objectivo. Em campo e fora
dele, discriminar é perder".
Hermínio Loureiro, presidente
da Liga Portuguesa de Futebol
Profissional

"É importante, sendo criativo, criar
medidas de acolhimento de pessoas
a todas as raças e continentes. O
RACISMO é mais do que uma

doença, é um 'péssimo' estado de
espírito que importa ultrapassar"
António Sérgio, presidente da
Associação Portuguesa de Árbi-
tros de Futebol

"A igualdade deve consistir em
que nenhum cidadão seja tão
opulento que possa comprar
outro, nem nenhum tão pobre,
que se veja obrigado a vender-se.
O Homem tem de ser a razão de
todas as coisas"
José Pereira, presidente da
Associação Nacional de
Treinadores de Futebol

O RACISMO

"O racismo é uma prática grosseira e
abjecta"
João Nogueira Rocha, presidente da
Mesa da AG

"A vida é cor. Dá cor ao Futebol. Nós
jogadores temos uma responsabilidade
social para com os jovens. Diz Não ao
RACISMO"
João Pinto, vice-presidente SJPF

"A luta contra o Racismo é TODOS
OS DIAS"
Peixe, vogal da Direcção

"Todos Diferentes - Todos Iguais
José Carlos, vogal da Direcção

"A vida ensinou-me a ser tolerante.
Digo não ao Racismo. Diz tu também"
Alfredo Franque, vogal da Direcção

"A dignidade humana é um valor civi-
lizacional.  Diz não ao Racismo"
Vítor Baía, presidente do Conselho
Fiscal

"O Racismo é uma praga social"
Jorge Costa, secretário da Mesa da AG

"O Racismo é intolerável"
Paulo Madeira, secretário da Mesa
da AG

"O preconceito é crime. Digo Não ao
Racismo"
Tulipa, vogal do Conselho Fiscal

"Eu promovo a amizade e o desportivis-
mo. Digo não ao RACISMO"
Nuno Campos, vogal do Conseho
Fiscal

Mensagens dos membros dos Órgãos Sociais do SJPF

J. Pedro
(Leixões)

J. Silva
(Beira-Mar)

Mala
(Estoril)

Marcos
(Marítimo)

Marinho
(Portimonense)

Nandinho
(Gil Vicente)

Niquinha
(Rio Ave)

Octávio 
(Desp. Aves)



"O futebol, como o desporto mais
universal, não pode ter lugar para o
racismo. 
Devemos todos lutar para que não
haja racismo dentro e fora do
campo!"
Simão, SLB

"O racismo é um dos aspectos mais
negativos que, infelizmente, ainda 
imperam no planeta. Não faz senti-
do criar divisões entre Seres
Humanos. 
Todos somos iguais, por isso com-
pete-nos lutar para que a igualdade
prevaleça sobre a diferença."
Pedro Emanuel, FCP

"Acabe com essa ignorância antes
que ela acabe consigo - Diga NÃO
AO RACISMO"
Custódio, SCP

"Por ser o desporto mais popular
do mundo, o futebol tem o
poder/dever  de combater o racis-
mo"
Paulo Jorge, Braga

"Não chutem na humanidade"
"A minha camisola é anti-
racista"
Tiago, Boavista

"DIZ NÃO AO RACIS-
MO! Amanhã a vítima
podes ser tu!"
Silas, Belenenses  

“Preconceito é crime"
Marcos, Marítimo

"Todas as mostras de
hostilidade face a um
grupo social ou étnico são
reprováveis"
Patacas, Nacional 

"O racismo e a discriminação
envolvem a degradação e a desval-
orização de  outros seres humanos"
Paulo Sousa, Paços Ferreira

"É preciso promover mudanças nas
mentalidades”
Octávio, Aves

“Futebol é vida e respeito“
Pedro Simões, E.
Amadora

"O brilho dos olhos
é mais importante
que a cor da pele"
F e r n a n d o ,
Naval

"Na luta contra o racismo, o silên-
cio é omissão"
Renato, U. Leiria

"A alma não tem cor"
Pedro Roma, Académica 

“Diferentes raças a mesma paixão -
VIVA O FUTEBOL”

Jorge Silva, Beira-Mar

“Eu jogo contra o racis-
mo"

Sandro, Setúbal

Não ao Racismo
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Patacas
(Nacional)

P. Alexandre
(Desp. Chaves)

P. Jorge
(Braga)

P. Sousa
(P. Ferreira), P.

Emanuel
(FC Porto)

P. Roma
(Académica)

P. Simões
(E. Amadora)

Néné
(O. Moscavidade)

Em cima, Nani e
Miguel Garcia, em

baixo, Miguel
Veloso e Liedson



"O racismo e a xenofobia são fenó-
menos absolutamente execráveis"
Alexandre, Varzim

“Dentro e fora do campo: Não ao
Racismo”
Niquinha, Rio Ave

"Futebol é fraternidade e Igualdade"
João Pedro, Leixões

"Não podemos perder os valores do
respeito pelo próximo"
Nadinho, Gil Vicente 

“Não feches os olhos ao RACISMO.
A luta é diária.”
Portela, Santa Clara

"Vamos derrotar o racismo"
Celso, Penafiel

“O Racismo é condenável. Viola os
princípios da igualdade e os do
respeito pelo próximo. Sempre
CONTRA o RACISMO.”
Flávio Meireles, Guimarães

“Eu sou firme na defesa dos valores
desportivos contra o RACISMO.”
Vítor, Trofense

“Mostra o cartão vermelho ao
Racismo.”
Quim Berto, Vizela

"Eu sou contra este flagelo"
Marinho, Portimonense

“O Desporto é mais forte que o
RACISMO.”
Paulo Alexandre, Chaves

"Racismo é para os idiotas"
Néné, Olivais e Moscavide

“O RACISMO é execrável. Eu
respeito a diferença.”
Carlos Pinto, Feirense

“Vamos unir-nos no combate ao
RACISMO.”
Bruno Veríssimo, Olhanense

“O Racismo é deplorável. Vamos
erradicá-lo do desporto e da
sociedade.”
Mala, Estoril

“Eu faço "marcação cerrada" ao
RACISMO. Por mim não passa, por
respeito à humanidade.”
Fernando Aguiar, Gondomar 

AS DEZ MEDIDAS DA UEFA CONTRA O RACISMO 

Portela
(St. Clara)

Renato
(U. Leiria)

Sandro
(V. Setúbal)

Silas
(Belenenses)

Simão
(Benfica)

Vítor
(Trofense)

Tiago
(Boavista)

Quim Berto
(Vizela)

1. Elaborar uma declaração expres-
sando a repulsa do clube pelo racis-
mo, mencionando as medidas disci-
plinares levadas a cabo contra
quem proferir cantos racistas. A
declaração deve ser impressa em
todos os programas de jogos e afi-
xada permanentemente, e em lugar
de destaque, no estádio.

2. Fazer declarações públicas a con-
denar os cantos racistas nos estádios.

3. Tornar condição fundamental,
para os que adquirem lugar anual,
o não recurso a insultos racistas.

4. Tomar medidas para prevenir a
venda de literatura racista dentro e
fora dos estádios.

5. Tomar medidas disciplinares con-
tra jogadores que profiram insultos
racistas.

6. Contactar outros clubes para que
percebam a política do clube em
relação ao racismo.

7. Definir uma estratégia comum
entre polícia e segurança na actu-
ação perante insultos racistas.

8. Retirar, com carác-
ter de urgência, todas
as inscrições racistas
do terreno de jogo.

9. Adoptar uma políti-
ca de igualdade de
oportunidades em
relação ao emprego e
à prestação de
serviços.

10. Trabalhar com
todos os outros gru-
pos e agências, tais
como o sindicato dos

jogadores, adeptos, escolas, associ-
ações de voluntários, grupos de
jovens, patrocinadores, autoridades
locais, comércio local e polícia no
desenvolvimento de programas e
trabalhar para despertar consciên-
cias na campanha para acabar com
o racismo e a discriminação.



Protocolo
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Associados com
novos benefícios

O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol
(SJPF) estabeleceu um pro-
tocolo com a OMB Grupo
Óptico. 
O SJPF está empenhado em
diversificar as áreas de
apoio aos associados no
sentido de lhes propor-
cionar serviços de qualidade
e que uma dessas áreas é a
da Saúde, nomeadamente
na área da oftalmologia, é
com agrado que celebra
este acordo dado o prestí-
gio da OMB. 

A parceria foi assinada por
Joaquim Evangelista, presidente do
SJPF, e Pedro Castanheira, director
comercial da OMB. 
No âmbito do protocolo, a OMB
prestará aos dirigentes, colabo-
radores, associados e familiares
directos dos associados do SJPF,
detentores de cartão devidamente
validado, vários serviços com
descontos (entre 10 e 35 por
cento) como por exemplo nas
aquisições de armações, de óculos
de sol, de lentes oftálmicas e de
contacto, de produtos de limpeza
e de próteses oculares. Já os
serviço de consultas de optometria
e de assistência técnica e pós-
-venda serão gratuitos. 
Na parceria - válida para a época
desportiva de 2006/07 - ficou
ainda acordado a instituição de um
prémio mensal, denominado
"Prémio Melhor Golo da 1.ª Volta
SJPF/OMB" e ainda de "Melhor
Golo do Campeonato". 
A OMB Grupo Óptico tem lojas em
Viseu, Carregal do Sal, Mangualde,
Oliveira do Hospital, Guarda,
Celorico da Beira, Porto, Albergaria-
a-Velha, Canas de Senhorim,
Tondela, Lisboa, Nelas, Seia, Peso
da Régua, Sabugal, Fornos de
Algodres, Coimbra, Vila Nova de
Gaia, Santa Comba Dão e Covilhã.

Joaquim Evangelista e Pedro Castanheira



SJPF e JP Sá Couto
celebram parceria

O Sindicato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol (SJPF) e a JP Sá
Couto, formalizaram um protocolo
de cooperação. 
Esta iniciativa integra-se no acto de
inauguração da primeira Tsunami
Concept Store. O protocolo permite
aos associados do SJPF a aquisição
de produtos de informática e afins a
preços mais favoráveis.
A JP Sá Couto, no âmbito do pro-

tocolo, fornece material informático
ao SJPF destinado à sua estrutura
ôrganico-funcional e ao apoio a
acções de formação profissional. 
A JP Sá Couto patrocinará ainda um
prémio institucional - Prémio
TSUNAMI/Melhor Guarda-Redes -
destinado a distinguir o melhor
guarda-redes da 1.ª volta da Liga
Bwin e o melhor guarda-redes da
época desportiva. Recorde-se que
Vítor Baía foi eleito o melhor guar-
da-redes de 2005/06.

ASF - Paulo Esteves

ASF - Paulo Santos

A formalização do acordo decorreu no Arrábida Shopping

A assinatura do protocolo realizou-se no
Arrábida Shopping e estiveram presentes,
entre outros, vários jogadores de futebol. 
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"O Sindicato tem evoluído
ao longo dos anos"

Entrevista

Alguém o influenciou a seguir a
carreira de futebolista profis-
sional?
Não, foi algo que surgiu natural-
mente. Aos sete anos de idade fui
treinar ao Vilafranquense e a partir
daí, tudo começou.

A profissão de jogador é a que
esperava encontrar?
É. Quando começamos temos
muitos sonhos como jogar em
grandes clubes e chegar à Selecção.
Embora gostasse de já ter chegado
mais longe, não me posso queixar.

Quais os maiores problemas
com que se deparou ao longo da
carreira?
Situações de incumprimento salarial
em alguns clubes por onde passei.
Felizmente não tenho tido lesões
graves.

Qual foi o valor do seu primeiro
contrato como profissional?
Foi no Belenenses e ganhava 160
contos.

Qual o treinador que mais o
marcou?
Com todos aprendi um pouco mas
destaco os treinadores das camadas
jovens, que são quem nos moldam,
e Marinho Peres, no Belenenses.

Um momento inesquecível...
A minha estreia na Primeira Divisão.
Curiosamente foi contra o meu
actual clube, o Desportivo das Aves,
e ganhámos por um a zero. Entrei a
cinco minutos do fim. 

E outro para esquecer...
Todos os momentos de incumpri-
mento salarial.

O colega de equipa que
mais o influenciou?
Tive vários por isso é me-
lhor não referir ninguém
em particular para não

me esquecer de alguém.

Teve ou tem algum
ídolo?
Nunca fui de ídolos mas
apreciava o Desailly, o

Zinane, e gosto do Ronaldinho, do
Jorge Andrade, do Ricardo
Carvalho, entre outros. 

É a favor ou contra a existência
de empresários?
Penso que têm lugar no futebol
desde que sejam sérios. Como é
óbvio sou contra os que dão mau
nome à sua classe.

Considera que há falta de
respeito entre os colegas de
profissão (por exemplo, com ati-
tudes racistas, agressões, lesões
propositadas)?
Parto do princípio que há respeito
mútuo. Acredito nisso. É preciso
não esquecer que hoje somos
adversários mas amanhã podemos
ser colegas.

Como vê a intervenção do
Sindicato dos Jogadores?
Tem evoluído ao longo dos anos.
Penso que os jogadores têm tenta-
do reconhecer o papel do Sindicato
e têm-se envolvido nas lutas
necessárias.

Já alguma vez recorreu ao
Sindicato?
Já devido a situações de incumpri-
mento salarial e também estive no
estágio para os jogadores desem-
pregados.

O que faria se mandasse no
futebol?

Melhorava a imagem do futebol
na sociedade e sensibi-

lizava os agentes
d e s p o r t i v o s

para a neces-
sidade de
levar mais
pessoas ao
futebol.

Bruno Fernandes (Clube Desportivo das Aves)

Bruno Fernandes

Idade - 28 anos
Naturalidade - Lisboa
Clubes por onde pas-
sou - Atlético Malveira,
Amora, Belenenses,
Alcochetense, Despor-
tivo das Aves e Beroe
(Bulgária)

ASF - Paulo Santos



Editorial

"Foi difícil a transição dos
juniores para os seniores"

Alguém o influenciou a seguir a
carreira de futebolista profis-
sional?
O meu pai foi jogador, o meu primo
também, o "bichinho" vai passan-
do, e quando somos pequenos
andamos sempre com uma bola. Os
meus pais levaram-me às escolinhas
do Benfica e foi assim.

A profissão de jogador, é a que
esperava encontrar?
Para quem está de fora é muito
bonita mas para quem está cá den-
tro é diferente. São sete cães a um
osso. Mas hoje há mais condições,
aposta-se mais nos jovens. Apesar
de tudo penso que é um privilégio
ter esta profissão. Fazemos o que
gostamos e ainda somos bem
remunerados, tendo em conta ou-
tras profissões.  

Quais os maiores problemas
com que se deparou ao longo da
carreira?
Felizmente nunca tive lesões graves.
Acho que a maior dificuldade foi a
transição dos juniores para os
seniores.

Qual foi o valor do seu primeiro
contrato como profissional?
Foi nos juniores do Estrela da
Amadora e recebia 90 contos.

Qual o treinador que mais o
marcou?
Na formação, Arnaldo Teixeira e
"mister" Quaresma. Nos seniores
os treinadores Toni, no Estrela de
Vendas Novas, e Nelo Vingada, no
Marítimo.

Um momento inesquecível...
Quando me sagrei campeão
nacional de infantis pelo Benfica.
Batemos o FC Porto por 1-0.

E outro para esquecer...
A seguir ao jogo com Santa Clara,
quando estava no Marítimo, quan-
do fui posto de lado e nunca mais
fui convocado.

O colega de equipa que mais o
influenciou?
O Mauro, quando estava no
Marítimo, e o Baltasar, no
Barreirense. 

Teve ou tem algum ídolo?
Sempre Rui Costa.

É a favor ou
contra a
existência de
empresários?
São um mal
neces sá r io .
Hoje em dia
são um elo
de ligação
muito forte.
Há diri-
gentes que
q u a n d o
não temos
empresários
são uma
coisa e com
empresários são
outra completamente
diferente.

Considera que há falta de
respeito entre os colegas de
profissão (por exemplo, com
atitudes racistas, agressões,
lesões propositadas)?
Infelizmente há. Há cada vez
mais falta de civismo.

Como vê a intervenção do
Sindicato dos Jogadores?
È muito importante apesar de
não ter a força de outros

sindicatos de outros países. Mas
está muito melhor do que antes e
posso dizer que sou sócio pagante.
Desempenha um papel importante
na resolução de vários problemas. 

Já alguma vez recorreu ao
Sindicato?
Sim, para integrar o estágio para

atletas desempre-
gados.

O que faria se
mandasse no
futebol?
Obrigava os

clubes a 
a p r e s e n -
tarem uma
g a r a n t i a
s a l a r i a l
para fazer
face ao
incumpri-
m e n t o
salarial.

Hugo Morais (Leixões Sport Club)

Hugo Morais

Idade - 28 anos
Naturalidade - Lisboa
Clubes por onde pas-
sou - E. Vendas Novas,
Marítimo, Camacha,
União da Madeira,
Desportivo das Aves e
Barreirense

ASF - VITO
R G

ARCEZ



Gabinete jurídico esclarece

Mudanças de classe :
Profissional - Amador - Profissional

Das questões que mais amiúde são
trazidas ao nosso Gabinete Jurídico
concernem à mudança de classe
dos jogadores, ou seja, dúvidas que
se prendem com possibilidade dos
jogadores se inscreverem como
profissionais ou amadores nas dife-
rentes épocas de inscrição.

Na verdade, e não obstante ser um
dos temas mais falados nos últimos
tempos, pois prende-se com o
denominado "caso Mateus", con-
tinua a suscitar dúvidas nos
Jogadores.

Assim dispõe o Regulamento para
Inscrições e Transferências dos
Praticantes Amadores que "o
Jogador profissional só pode passar
à classe de amador após ter cumpri-
do o contrato que tenha celebrado
com um Clube, salvo se, entretanto,
o mesmo for rescindido nos termos
regulamentares".

Acresce que "o Jogador que tenha
mudado da classe de profissional
para amador, terá de permanecer
pelo menos uma época como
amador, não contando para este
efeito a época em que se verifique a
mudança, salvo se a mesma se
processar no inicio da época e antes

de qualquer prova em que o
Jogador possa participar".

Das normas transcritas conclui-se:
- que o compromisso de amador
terá sempre que assumido por uma
época desportiva completa;
- que o Jogador profissional que
muda para a classe de amador não
poderá voltar à classe de profissio-
nal antes de cumprir uma época
completa na classe de amador.
- que se o Jogador mudar da classe
de profissional para amador no
decurso de uma época desportiva,
terá de permanecer a restante parte
dessa época e a seguinte completa
na classe de amador.

Deste modo, o Jogador profissional
deverá sempre ponderar na
mudança de classe o atrás exposto
sob pena de, como, frequente-
mente, acontece, vir-se a con-
frontar com a impossibilidade de
uma inscrição como profissional.

Cumpre referir que esta norma da
FPF, não sendo única, não encontra
par em diversos países estrangeiros
onde não existe, no nosso entender
bem, tal constrangimento às suces-
sivas mudanças de classe dos
jogadores.

Por último, não podemos deixar de
salientar que, no nosso contacto
diário com o Jogador, constatámos
que este período de carência impos-
to pelo Regulamento tem reper-
cussões importantes no emprego e
na carreira destes profissionais de
Futebol. Há jogadores que por força
desta regra perdem a oportunidade
de auferir um salário.

Neste sentido o Sindicato prepara
uma proposta de alteração desta
norma a apresentar, oportuna-
mente, à FPF. 

Cristina França
Gabinete Jurídico do SJPF

gabinetejurídico@sjpf.pt
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Jogador do mês

Simão Sabrosa,
o melhor de Outubro

Com 70
pontos, o
ex t r emo
benfiquis-
ta confir-
mou a
sua subi-
da de
forma e
ganhou o
" T r o f é u
Mazda -
J o g a d o r
do Mês" referente ao mês de
Outubro. Por cinco pontos, Simão
Sabrosa superou o seu colega
Katsouranis e Hélder Postiga (FC
Porto). Em quarto lugar, com 64

pontos, ficaram Marcinho
(Marítimo) e Pepe (FC Porto). João
Moutinho, com 62, ficou na sexta
posição, seguido de Ricardo
Quaresma (FC Porto), Nuno Gomes

(Benfica), Nei (Naval 1.º de Maio) e
Luís Filipe (Sp. Braga), todos com
com 61 pontos. 
Já Belenenses e Beira-Mar foram as
equipas mais disciplinadas da Liga
Bwin durante o mês
de Outubro e
arrecadaram o
prémio "Fair-
play Colec-
tivo". Ambas
as formações
somaram ape-
nas oito pon-

tos, menos
um do que
Sporting e
Nacional da
M a d e i r a ,
respectiva-
mente. 

Os 10 primeiros
1.    Simão Sabrosa (Benfica)        70 pontos 

2.    Katsouranis (Benfica)             65 pontos

3.    Hélder Postiga (FC Porto)      65 pontos 

4.    Marcinho (Marítimo)       64 pontos 

5.    Pepe (FC Porto)                   64 pontos 

6.    João Moutinho (Sporting)     62 pontos 

7.    Ricardo Quaresma (FC Porto) 61 pontos 

8.    Nuno Gomes (Benfica)         61 pontos 

9.    Nei (Naval 1.º Maio)              61 pontos 

10.  Luís Filipe (Sp. Braga)            61 pontos

ASF - Andre Alves

ASF - Andre Alves



Internacional
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Nos quatro cantos    
São essencialmente três os tipos de jogadores portugue-
ses que trocam os relvados dos clubes da pátria por ou-
tros por esse mundo fora: Primeiro, os futebolistas que,
fruto do seu talento e valor intrínseco, são contratados
por grandes clubes europeus das principais ligas. Estes,
graças ao seu elevado poder económico, oferecem aos
atletas condições financeiras e a oportunidade de ali-
nharem em competições de nível qualitativo que estes
nunca alcançariam em Portugal; Segundo, os jogadores
que vão para o estrangeiro à procura de uma oportu-
nidade para se afirmarem. Algo que em Portugal não con-
seguem devido, em grande parte, à política de alguns diri-
gentes que privilegiam a contratação de futebolistas
além-fronteiras, muitos deles de qualidade duvidosa, em
vez de apostarem na formação e na prata da casa. Essa
realidade leva muitos jogadores portugueses, por vezes, a

caírem no conto do vigário e a emigrarem para campeo-
natos pouco competitivos e para clubes de reduzida
expressão. Inclusivamente não são raros os casos em que
estes clubes de segunda linha não cumprem as suas obri-
gações e deixam os atletas com uma mão atrás e outra à
frente, obrigando-os a regressar a Portugal em condições
muito difíceis; Em terceiro lugar, os jogadores que, por
contingências familiares (emigração dos pais), nascem em
determinados países fora de Portugal mas que optam por
adquirir a nacionalidade portuguesa. Este é um caso dis-
tinto dos dois anteriores mas que não deixa de exempli-
ficar a presença de atletas nacionais em muitos países.
A todos eles, independentemente da situação que os
levou a emigrarem, o SJPF procura ajudar e apoiar com a
certeza que tudo fazem para representar condignamente
Portugal e o valor do jogador português. 

ALEMANHA

Sérgio Pinto - Aachen
José António - Borussia Mönchengladbach
Telmo Rebelo - Estugarda (Sub 18)
Fernando Meira - Estugarda
João Paulo Brito - Jahn 2000 Regensburg
Sebastião - Kaisersalutern II 
Paulo Sérgio - Rot-Weiss Essen
Cafú - Sportfreunde Siegen 
Carlos Gomes - St. Pauli (Sub 19)
Luís Rodrigues - Stuttgarter Kickers (Sub 18)
Philip Inácio - Vier-U. Marschlande (Sub 18)
Hugo Almeida - Werder Bremen
Alex - Wolfsburg

BÉLGICA

Areias - Standard Liège
Rogério Matias - Standard Liège
Sá Pinto - Standard Liège
Sérgio Conceição - Standard Liège

BULGÁRIA

Joel - Belasitsa Petrich
Luggero Silva - Beroe
Manuel Lopes - Beroe
André Marqueiro - Cherno More Varna
Furtado - CSKA Sofia
Vladimir - Lokomotiv Plovdiv
Mauro Almeida - Vihren
Serginho - Vihren

CHIPRE

Zé Nando - AEK Larnaca
Paulo Adriano - AEK Larnaca
Puma - AEL Limassol
Hélio Pinto - APOEL Nicosia

Ricardo Fernandes - APOEL Nicosia
Celestino - Apollon Limassol
Filipe Duarte - Apollon Limassol
Hugo Machado - Apollon Limassol
João Paiva - Apollon Limassol
Ronald - Apollon Limassol
Bernardo Vasconcelos - Apop
Vargas - Apop
Rodolfo - Digenis
Ivo Afonso - Olympiakos Nicosia
Luís Vouzela - Olympiakos Nicosia
Tiago Carvalho - Olympiakos Nicosia
Nelson Veiga - Omonia Nicosia 

COREIA DO SUL

Ricardo Nascimento - Seoul

ESCÓCIA

Pedro Moutinho - Falkirk
Tiago Jonas - Falkirk
Vítor Santos - Falkirk
Bruno Aguiar - Hearts
José Gonçalves - Hearts

ESLOVÉNIA

Nilton - Koper

ESPANHA

Costinha - Atlético de Madrid
José Castro - Atlético de Madrid
Maniche - Atlético de Madrid
Fábio Marques - Atlético de Madrid (Junior)
Alexandre Zahavi - Barcelona (Sub 16)
Deco - Barcelona
Mauro Bastos - Burgos
Vitor Figueira - Cartaya
Manuel Curto - Cerro Reyes

Hugo Filipe - Córdoba
Jorge Andrade - Deportivo Coruña
Calado - Ejido
Armando Sá - Espanhol
César Peixoto - Espanhol
Ivo Bastos - Fuenlabrada
Makukula - Gimnàstic
Marco paixão - Guijuelo
Beto - Huelva
Dário - Isla Canela
Edgar Pacheco - Málaga
Hugo Fininho - Málaga
Nunes - Maiorca
Celso - Pontevedra
Sérgio Organista - Pontevedra
Tinaia - Pontevedra
Martelinho - Portonovo
Cassiano - Punta Umbria
Rui Miguel - Racing Santander
João Moreira - Rayo Vallecano
Pedro Marques - Real Madrid B
Fábio Felício - Real Sociedad
Rogério - Salamanca
Zé Tó - Salamanca
Duda - Sevilha
Hugo Viana - Valência
Miguel - Valência
Yago Fernández - Valência
Flávio Paixão - Vilanovense
Hélder Rocha - Villanueva
António Lopes (Toni) - Zamora
Ramires - Zamora

FRANÇA

Alexandre Cunha - Bordéus (Sub 16)
Vasco Fernandes - Bordéus
Mickael Garcia - Bretigny (Sub 19)
Maurício - Chateauroux 
Mário Loja - Créteil
Nuno Mendes - Créteil 
Paulino Tavares - Créteil 
Rui Dolores - Créteil 
Rui Pataca - Créteil 
Sanchez Leal - Créteil
Saúl Rodrigues - Créteil 
Tavares - Créteil 

Hélder Esteves - Dijon
Gamboa - Feyzin
Hugo - Feyzin
Major - Feyzin
Diogo Andrade - Laval
Rebelo - Laval
Julien Araújo - Lens (Sub 19)
Marco Ramos - Lens
Anthony Lopes - Lyon (Sub 17)
Jonathan Mendes - Lyon
Tiago - Lyon
Cyril Sousa - Paris Saint-Germain (Sub 20)
Pauleta - Paris Saint-Germain
Bruno Paiva - Sochaux (Sub 17)
Stephane da Cruz - Sochaux (Sub 18)

GRÉCIA

Paulo Costa - Aris Salónica
Kenedy - Ergotelis
Carlos Marques - Ethnikos
Filipe da Costa - Ionikos
Chano - Kavala
Filipe Cândido - Kavala
Guti - Kavala
Ricardo Costa - Kavala
Pina - Lamia
Ednilson - OFI Creta
Carlos Carneiro - Panionnios
Daniel Fernandes - PAOK
Pedro Sousa - Podosferiki
Chiquinho - Xanthi
Nuno Viveiros - Xanthi

HOLANDA

Bruno Corte Real - AGOVV Apeldoorn
Manuel da Costa - PSV Eindhoven
Edgar Marcelino - Roosendaal
Virgílio Teixeira - Waalwijk
João Flores - Zwolle
Silvino Soares - Zwolle



  do Mundo

HONG KONG

Hugo Coelho - South China

HUNGRIA

André Portulez - Integral-DAC
Facucho - Mosonmagyarovar

ÍNDIA

Filipe Azevedo - Mahindra United

INGLATERRA

Rui Fonte - Arsenal (Junior)
Ricardo Vaz Tê - Bolton
Gonçalo Brandão - Charlton
Fabio Ferreira - Chelsea (Junior)
Hilário - Chelsea
Nuno Morais - Chelsea
Paulo Ferreira - Chelsea
Ricardo Carvalho - Chelsea
Ricardo Fernandes - Chelsea (Junior)
Nuno Valente - Everton
Luís Boa Morte - Fulham
Ricardo Baptista - Fulham
Rui Marques - Hull City
Sérgio Leite - Hull City
Cristiano Ronaldo - Manchester United
Evandro Brandão - Manchester United (Sub 16)
Abel Xavier - Middlesbrough 
Fangueiro - Millwall
Filipe Morais - Millwall
Nuno Mendes - Plymouth
Manuel Fernandes - Portsmouth
Pedro Mendes - Portsmouth
Feliciano Condesso - Southampton
Pelé - Southampton

ITÁLIA

Semedo - Cagliari
Diogo Tavares - Genova
José Mamede - Genova
José Alves (Coelho) - Inter de Milão (Junior)
Luís Figo - Inter de Milão
Vidigal - Livorno
Fernando Couto - Parma
Ricardo Esteves - Reggina

JAPÃO

Eduardo Francisco (Mota) - Seongnam

LIECHTENSTEIN

Carlos Silva - Vaduz

LUXEMBURGO

Alain Mendes - Alliance
António Coimbra - Alliance
Jhemp Almeida - Alliance
Marco Simões - Alliance
Michael Carvalho - Alliance
Alain Almeida - Avenir Beggen
Daniel Lopes - Avenir Beggen
Fredéric Tavares - Avenir Beggen
Gabriel Vieira - Avenir Beggen
Miguel Oliveira - Avenir Beggen
Patrick Almeida - Avenir Beggen
Michael Afonso - Dudelange
Carlos Ferreira - Etzella Ettelbruck
Cláudio da Luz - Etzella Ettelbruck
Daniel da Mota - Etzella Ettelbruck
David da Mota - Etzella Ettelbruck
Jorge Fernandes - Etzella Ettelbruck
Steve Oliveira - Grevenmacher
Dias Marques - Jeunesse d'Esch-Alzette 
Sousa Moreira - Jeunesse d'Esch-Alzette
Carlos de Castro - Spora

José Gomes - Spora
Paulo da Costa - Spora
Sérgio de Castro - Spora
Carlos Teixeira - Wiltz 71
Fernando Barbosa - Wiltz 71
Manuel dos Santos - Wiltz 71
Pedro Teixeira - Wiltz 71
Sérgio Sarmento - Wiltz 71

NORUEGA

Nuno Marques - Lyn Oslo

NOVA 
ZELÂNDIA

Dani Rodrigues - NZ Knights

QATAR

João Tomás - Al-Arabi

ROMÉNIA

Carlos André - Apulum Unirea
Paulo Martins - Apulum Unirea
Cadú - Cluj Napoca
Manuel José - Cluj Napoca
Pedro Oliveira - Cluj Napoca
Semedo - Cluj Napoca
Mário Jorge - Farul Constanta
Carlos - Steaua Bucareste
Nuno Gomes - Vaslui
Sérgio Leite - Vaslui

RÚSSIA

ícero - Dinamo de Moscovo
Danny - Dinamo de Moscovo
Derlei - Dinamo de Moscovo

Moreira - Dinamo de Moscovo
Nuno - Dinamo de Moscovo

SUIÇA

Jo-Carlo Teixeira - Baulmes
Victor Hugo - Baulmes
Alexandre Barroso - Chaux-de-Fonds
Bruno Valente - Chaux-de-Fonds
Bruno Mota - Chiasso
Roberto Pinto - Grasshopper
Aurélio - Lausanne
Gilberto Reis - Lausanne
André Madureira - Lugano
Luís Calapes - Luzern
Alexandre Valente - Meyrin
Luís Moes - Meyrin
Carlos da Silva - Schaffhausen
Carlitos - Sion
João Manuel Pinto - Sion
Nélson Ferreira (Nelo) - Thun
Nélson Vaz da Costa - Winterthur
Márcio Dias - Wohlen
Romeu Leite - Wohlen
Delfim - Young Boys
Vagner Gomes - Yverdon



Crise
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Incumprimento salarial
no FC Marco

O drama dos jogadores do
Futebol Clube do Marco, sem
receberem ordenado desde o
início da época (alguns inclu-
sive desde a temporada passa-
da, o que totaliza nove meses),
foi o objecto de análise do
encontro entre os futebolistas
marcoenses e Joaquim Evan-
gelista, presidente do Sindi-
cato dos Jogadores Pro-
fissionais de Futebol (SJPF).
Na sessão de esclarecimento e
aconselhamento, realizada
num restaurante de Marco de
Canaveses, procurou-se equa-
cionar respostas para os problemas
financeiros e desportivos que afec-
tam os atletas. Uma situação origi-
nada por Jorge Sousa, presidente do
clube em causa, que assumiu com-
promissos que não cumpriu e que

agora abandonou os jogadores. 
"O actual presidente do Marco demi-
tiu-se e está a aguardar eleições, mas
até lá tem a responsabilidade pelo
clube. Os jogadores do Marco pas-
sam por uma situação dramática e o

presidente, pura e simples-
mente, abandonou-os. Isto é
revoltante e o sindicato enten-
deu, face a este tipo de ati-
tude, denunciar e responsabi-
lizar quem assumiu as obri-
gações", referiu Evangelista
acrescentado que "há um
comportamento reincidente,
uma vez que já enganou os
jogadores o ano passado.
Devia-lhes cinco meses, fez um
acordo com eles, para poder
inscrever a equipa, e entregou-
-lhes cheques que depois não
tinham cobertura". 

Visando superar os compromissos
mais imediatos, o SJPF auxiliou
financeiramente cada jogador.
Recorde-se que o clube visado, o FC
Marco, militou na última época na
Liga de Honra. 

ASF - G
onçalo Lobo Pinheiro

Jorge Sousa é um dos responsáveis
pela crise no clube nortenho



Encontros

Protocolo de Intenções
entre SJPF e LPFP

Por um "novo ciclo"

O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF) e a
Liga Portuguesa de Futebol
Profissional (LPFP) assinaram a 16
de Novembro um Protocolo de
Intenções que visa desencadear um
"novo ciclo" no futebol português.
"A defesa da ética nas competições
desportivas contra as influências
externas - política, financeira, comer-
cial -, que ponham em causa os val-
ores do futebol" em Portugal e,
como não podeia deixar de ser, a
"busca de soluções consensuais para
os problemas no âmbito das instân-
cias desportivas" são alguns dos
objectivos traçados no documento. 
Entre outros, o acordo abrange a
discussão do contrato colectivo de
trabalho, a realização de um jogo
de estrelas - com os lucros a
reverterem para os futebolistas
desempregados - e novas formas de
combate ao doping.
Joaquim Evangelista, presidente do
SJPF, congratulou-se com a "abertu-
ra de diálogo" por parte da Liga e
considerou o momento como "uma
forma positiva de analisar os proble-
mas do futebol" salientando que

serão criados "grupos de trabalho
para analisar várias questões, desde a
defesa do princípio da formação dos
jogadores, calendário de com-
petições e transmissões televisivas". 
Já Hermínio Loureiro, presidente da
LPFP, salientou o facto de "não ser
frequente uma entidade patronal e
um sindicato estarem sentados à
mesma mesa" e afirmou que a Liga
irá manter "uma relação institucional
de excelência com o sindicato e isto
será um novo ciclo do futebol por-
tuguês. É fundamental este tipo de
cooperação", explicou. O presidente

da Liga garantiu ainda que o
Conselho Fiscal da Liga será um
órgão "actuante" como "entidade
de fiscalização" de modo a alertar os
clubes com mais dificuldades finan-
ceiras para impedir a falha dos paga-
mentos de salários aos futebolistas.

Âmbito Temático do protocolo
Sem prejuízo da eventual análise
posterior de questões que vierem a
ser julgadas pertinentes, a cooper-
ação ora acordada tem o seguinte
âmbito: 
- Contrato Colectivo de Trabalho; 
- Comissão Arbitral Paritária; 
- Jogo das Estrelas; 
- Transmissões Televisivas; 
- Incumprimentos Salariais; 
- Regime Fiscal e de Segurança

Social; 
- Seguros; 
- Doenças Profissionais; 
- Combate ao Doping; 
- Luta  Contra  o  Rac i smo no

Desporto; 
- Calendário de Competições; 
- Defesa do Princípio da Formação

do Jogador Nacional; 
- Fundo de Pensões Obrigatório. 

Os presidentes do SJPF, da
Associação Nacional de Treinadores
de Futebol (ANTF) e da Associação
Portuguesa de Árbitros de Futebol
(APAF) estiveram reunidos em Lisboa
na sede do Sindicato dos Jogadores. 
"Neste novo ciclo do futebol por-
tuguês, com novos corpos sociais
da Liga de Clubes, eleições na
Federação Portuguesa de Futebol e
uma nova Lei de Bases da
Actividade Física e do Desporto,
nós, os protagonistas da modali-

dade, queremos contribuir", afir-
mou Joaquim Evangelista, presi-
dente do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF). 
Esta reunião entre os represen-
tantes dos jogadores, dos árbitros e
dos treinadores foi a primeira dos
encontros mensais - em esquema
rotativo pelas sedes dos respectivos
organismos - que estão previstos
entre as três classes. 
Fiscalidade, o regime de segurança
social, a formação, a luta contra o

doping, contra o racismo e os
quadros e calendários competitivos,
entre outros, serão matérias regu-
larmente debatidas. 

ASF - G
onçalo Lobo Pinheiro

Hermínio Loureiro
deslocou-se à sede do SJPF

António Sérgio (APAF), Joaquim Evangelista
(SJPF) e José Pereira (ANTF)
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Tribunal Arbitral do Desporto
O Tribunal Arbitral do Desporto é
uma Instituição independente de
qualquer organização desportiva.
Tem sede em Lausanne na Suiça e
presta serviços com  vista à res-
olução de litigios no campo
desportivo através da arbitragem.
O Tribunal Arbitral do Desporto foi
criado em 1984 e conta com 300
árbitros distribuídos por 87 países,
escolhidos pelo seu conhecimento
especializado em matéria de arbi-
tragem e de direito desportivo.
Para que um litigio seja submetido
ao TAS necessário é que as partes
nisso acordem por escrito.
O acordo poderá ser obtido por uma
de três vias:
a)  Caso a caso;
b) Constar do contrato uma cláusu-
la compromissória atribuindo ao
TAS competência para apreciação
do litigio (à semelhança do que
sucede em Portugal com a
atribuição à CAP nos contratos de
trabalho desportivos);
c) Figurar tal competência nos
estatutos ou regulamentos das
organizações desportivas (Exemplo:
FIFA e UEFA).
No que respeita à FIFA, entidade
desportiva que superintende o fute-
bol a nível mundial, existem   duas
disposições que permitem o recurso
das suas decisões para
o Tribunal Arbitral do
Desporto.
No que concerne às
decisões do Comité do
Estatuto do Jogador o
artigo 23 n.º 3 do
Regulamento Interna-
cional de Transferências
estatui que as decisões proferidas
por um juiz único podem ser objec-
to de recurso perante o TAS.
Relativamente às decisões proferidas
pela Câmara de Resolução de
Litigios   o artigo 24 nº 2 do
Regulamento Internacional de
Transferências dispõe  que as
decisões proferidas pelo referido
orgão podem, igualmente, ser
objecto de recurso perante o TAS.
Nos últimos 3 anos foram proferidas
333 decisões pelo Tribunal Arbitral

do Desporto.
No que concerne à recente juris-
prudência do Tribunal Arbitral do
Desporto enunciaremos dois acor-
dãos que julgamos relevantes: um
pela importância que teve para os
jogadores sul-americanos e o outro
por se tratar de um jogador nacional.
Temos assim a decisão proferida no
processo CAS 2003/402, litígio veri-
ficado entre o Club Atletico Peñarol,
por um lado, e os jogadores Carlos
Bueno e Cristian Rodriguez e O
Paris-Saint Germain, por outro.
Nestes processo discutiu-se qual a
Lei aplicável ao litígio em apreço, a
saber: lei Nacional do Uruguai,
Regulamentos FIFA ou a lei Suiça.  
Com efeito, da Lei aplicável ir-se-ia
apurar se a rescisão do contrato
efectuado pelos dois jogadores com
o Atletico Peñarol teria sido efectua-
da com justa causa.
E, nos termos da lei nacional do
Uruguai, findo o contrato de traba-
lho desportivo, este renovar-se-ia
automaticamente com um aumento
igual ao valor da inflação (que
naquele ano havia sido de 1 por
cento). Este regime jurídico era
semelhante ao que existia no Brasil
anteriormente à Lei Pélé e é o que
regime que, actualmente, ainda vig-
ora em muitos países da América do

Sul.
O Tribunal Arbitral do
Desporto considerou
que a lei Uruguaia
(estuto do jogador
Uruguaio)  poderia ser
aplicada mas com reser-
vas. Considerou que a
referida lei contém

determinadas cláusulas que cons-
tituem verdadeiros atentados aos
direitos fundamentais dos jogadores
designadamete no que respeita à
sua liberdade contratual, à liberdade
de trabalho e à liberdade individual.
Nesta medida, procedeu à aplicação
do Regulamento FIFA e confirmou a
decisão da Câmara de Resolução de
Litígios da FIFA que havia decidido
que a rescisão do contrato havia
sido efectuada com justa causa.
No que toca à segunda decisão em

análise teve como oponentes a UEFA
e o jogador português Abel Xavier.
Como é sabido o Sindicato apoiou o
jogador na providência cautelar inter-
posta no Tribunal Judicial de Cascais
e, atenta a declaração de incom-
petência deste Tribunal, aconselhou
a interposição da acção no TAS.
Como foi do conhecimento público
o jogador Abel Xavier foi suspenso
por um período de 18 meses por ter
acusado uma substância dopante
no jogo da taça UEFA entre o
Middlesbrough e o Skoda Xanthy.
Decidiu o TAS que, nos termos do
regulamento disciplinar da UEFA, o
atleta, na primeira infracção cometi-
da, terá uma suspensão máxima por
um período de um ano.
Considerou, ainda, não existirem
circunstâncias agravantes nem ate-
nuantes no caso em apreço.
Nesta medida, reduziu a pena em
seis meses tendo sido decretada a
suspensão pelo período de 12 meses.
Tal decisão foi de extrema importân-
cia para o jogador pois permitiu que
ele celebrasse e registasse o contra-
to ainda em 2006 com o seu anteri-
or clube e desta forma "reiniciasse"
a sua carreira. Caso se tivesse man-
tido a decisão de suspensão de 18
meses apenas poderia celebrar con-
trato para a época 2007/2008 o que
poderia representar a sua "pena de
morte" em termos desportivos.

Nogueira da Rocha
gabinetejurídico@sjpf.pt



Debater o futuro do futebol profis-
sional na Europa foi o mote da con-
ferência organizada pela FIFPro a 27
de Novembro, em Bruxelas, e que
contou com representantes dos prin-
cipais órgãos do futebol mundial. 
O encontro serviu para expôr vários
relatórios de analistas legais e
pesquisadores sobre o diálogo
social e o futuro do futebol profis-
sional. Diminuir a crispação entre as
partes e, em conjunto, definir
estratégias para potenciar uma
actividade que movimenta e gera
milhões foi o objectivo da reunião. 
A harmonização fiscal (e a possibili-
dade de criar um fundo de carreira
para os jogadores), os requisitos
mínimos necessários para um con-
trato padrão dos jogadores e os li-

mites da autonomia dos órgãos
directivos desportivos segundo o
direito comunitário foram os temas
em maior destaque. A especifici-
dade e autonomia do desporto
profissional e a sua relação com as
leis do direito comunitário prome-
tem continuar objecto de discussão. 
Embora as partes presentes em
Bruxelas tenham revelado opiniões
divergentes sobre as diversas
matérias, a verdade é que todos os
intervenientes chegaram a uma
conclusão comum: que só um diá-
logo social entre os jogadores (rep-
resentados pela FIFPro), as Ligas
(representadas pela EPFL, entidade
cujo director-geral é o português
Emanuel Medeiros) e as federações
nacionais europeias (representadas

pela UEFA) com a chancela da
Comissão Europeia podem ajudar o
futebol a progredir numa óptica
social e jurídica.

FIFPro

Diálogo Social

As duas en-
tidades assi-
naram em
Ba r ce lona
um Protoco-
lo com o
intuito de
reforçar a

cooperação e o diálogo sobre diver-
sas matérias que afectam o futebol
contemporâneo. 
O acordo, rubricado entre Joseph
Blatter, presidente da FIFA, e
Philippe Piat, presidente da FIFPro,
pretende estreitar as relações entre
as duas organizações e apontar um
caminho para a modernização das
estruturas do futebol. 
"É um acordo histórico porque

finalmente reconhece os jogadores
como parte plena de direito do
desporto profissional e também
porque estabelece o mínimo de re-
quisitos contratuais de aplicação
mundial, tal como os tribunais pa-
ritários, os quais conferem mais
força à voz e ao voto das organiza-
ções nacionais de jogadores.
Garante ainda uma segurança
jurídica no desporto, algo essencial
para salvaguardar a tradição do
futebol", afirmou Piat. 
Por sua vez, Joseph Blatter adiantou
que "grupos de pressão económicos
e comerciais, agentes de jogadores
e, em alguns casos, governos de
várias partes do mundo estão a ten-
tar intervir na gestão do futebol. Em

consequência,
o futebol deve
defender a
sua posição e,
sobretudo, a
dos jogadores.
A assinatura
deste acordo significa a colocação
da primeira pedra na busca de
soluções a um nível mundial, e não
apenas europeu ou regional". 
A assinatura do Protocolo decorreu
no Nou Camp, em Barcelona, e
além dos presidentes da FIFA e da
FIFPro contou, entre outros, com as
presenças de Samuel Eto'o, de Lilian
Thuram e de Carlos Puyol, futebolis-
tas do Barcelona, em nome dos
sindicatos dos jogadores.

Alasdair Bell, Theo van Seggelen, Gerardo Movilla, Emanuel de Medeiros e Stephen Weatherill

Jerome Champagne

Protocolo entre FIFPro e FIFA



FIFPro
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Cristiano Ronaldo
distinguido pelos adeptos

O internacional português, que ali-
nha no Manchester United, foi eleito
pelos adeptos como o "Melhor
Jogador Jovem" de 2006, nos
prémios FIFPro. A votação decorreu
on-line na página do organismo que
representa os futebolistas profissio-
nais de todo o mundo. 
Nos restantes galardões - com os
votos de 43 mil futebolistas profis-
sionais -, Ronaldinho Gaúcho, do
Barcelona, levou a melhor sobre os
outros 54 nomeados e ganhou,
pela segunda vez consecutiva, a
categoria de "Melhor Jogador do
Mundo" e Lionel Messi, também do
Barcelona, a de "Melhor Jogador
Jovem". Ou seja, significa que
Cristiano Ronaldo foi o melhor
jovem para os adeptos e Messi o
melhor jovem para os jogadores. 
Quanto ao "onze" ideal da FIFPro,
os quatro portugueses (Cristiano
Ronaldo, Luís Figo, Miguel e Deco)
que estavam entre os 55 nomeados
não conseguiram a "titularidade". 
A França e a Itália (selecções finalis-
tas do último Mundial) foram os
países que mais futebolistas
incluíram no onze ideal selecciona-
do pela FIFPro, com um total de
sete jogadores. De resto a Inglaterra
também está representada, por
John Terry, o Brasil através de Kaká
e Ronaldinho Gaúcho e, por fim, os
Camarões por Samuel Eto'o.
Assim, o melhor "onze" é constituí-
do por Gianluigi Buffon (ITA-
Juventus); Lilian Thuram (FRA-

Barcelona), Fabio Cannavaro (ITA-
Real Madrid), John Terry (ING-
Chelsea) e Gianluca Zambrotta (ITA-
Barcelona); Andrea Pirlo (ITA-
Milan), Zinedine Zidane (FRA- retira-
do) e Kaká (BRA-Milan);
Ronaldinho Gaúcho (BRA-
Barcelona), Samuel Eto'o
(CAM-Barcelona) e
Thierry Henry (FRA-
Arsenal).

Nos outros prémios, o
avançado camaronês
Samuel Eto'o foi distingui-
do com o de Mérito, pela
sua contribuição para o
desenvolvimento do
futebol em África e o
Barcelona recebeu o
troféu da Paz por enver-
gar nas suas camisolas o
símbolo da UNICEF. 

ASF - Rui Raim
undo



Galas

Rui Costa recebe
prémio "Alto Prestígio"

97.º aniversário do Comité Olímpico de Portugal

O número 10 do Benfica foi um dos
agraciados na 11.ª Gala da
Confederação do Desporto de
Portugal. 
Rui Costa, 34 anos, recebeu das
mãos do ministro da Presidência
com a tutela do Desporto, Pedro
Silva Pereira, o prémio "Alto
Prestígio" da Confederação do
Desporto de Portugal. Uma dis-
tinção em nome da sua carreira
exemplar e, acima de tudo, "por ser
um exemplo para todos aqueles
que pretendem abraçar uma car-
reira desportiva".
"Pode parecer uma frase feita, mas
este é um dos prémios mais bonitos
da minha carreira, porque é um
prémio de base e que é atribuído
numa das fases mais difíceis da
minha carreira" explicou Rui Costa,
jogador que neste momento se
encontra a recuperar de uma lesão.  
A 11.ª Gala do Desporto, organiza-

da pela entidade representa-
tiva de cerca de 70 federa-
ções portuguesas e subordi-
nada ao tema "Fair Play, a
Ética e o Espírito Desportivo",
decorreu no Casino do Estoril
e teve no triatlo a modalidade
em maior destaque ao
arrecadar três dos quatro
prémios em disputa através
de Vanessa Fernandes (Atleta
Feminina do ano), João Silva
(Jovem Promessa Portuguesa
do ano) e Sérgio Santos
(Treinador do ano). A
excepção foi Francis
Obikwelu que ganhou o
troféu da categoria relativa
ao Atleta Masculino do ano.
Já a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa
arrecadou o mesmo prémio
que Rui Costa mas na catego-
ria colectiva.

Uma vez mais, o Comité Olímpico
de Portugal distinguiu atletas, técni-
cos e instituições que se destacaram
em 2005. O SJPF esteve presente na
cerimónia.
Vicente Moura, presidente do COP,
não deixou de criar expectativas e

objectivos para Pequim 2008 e
voltou a reafirmar o seu desejo de
ver os Jogos Olímpicos realizarem-
-se em Portugal. Um desejo que
todos partilhamos.
Ao Comité Olímpico de Portugal,
PARABÉNS.

Os premiados

José Valarinho (Esgrima) - Ordem
Olímpica
Telma Monteiro (Judo) - Medalha
Olímpica
Carlos Resende (Andebol) - Carreira
Desportiva
Manoel Fonseca (Luta) - Medalha
de Mérito
Troféu COI 2006 ("Desporto e
Comunidade") - Sport Algés e
Dafundo
Anais Moniz (Triatlo) - Juventude
Micael César (Ciclismo) - Juventude 
Ana Cachola (Judo) - Menção
Honrosa
Marcos Caldeira (Atletismo) -
Menção Honrosa
Diogo Marreiros (Patinagem) -
Menção Honrosa
Inês Esteves e Sara Rafael
(Canoagem) - Menção Honrosa

ASF - Carla Carriço

ASF - M
iguel N

unes

Rui Costa

Ministro Pedro Silva Pereira, Telma Monteiro e Vicente Moura



A penúltima jornada da fase de gru-
pos da Liga dos Campeões
começou a definir o futuro dos
clubes portugueses na milionária
competição. 
Ao perder em Milão frente ao Inter
por 0-1 (golo de Hernán Crespo aos
36 minutos), o Sporting hipotecou
as suas possibilidades de passar aos
oitavos-de-final. Resta agora à
equipa de Nani, Moutinho e com-
panhia lutar por um lugar na Taça
UEFA. Para isso, têm de pelo menos
empatar, em Alvalade, com os rus-
sos do Spartak de Moscovo. 
Melhores estão as contas de FC
Porto e Benfica. Aos dragões, e
depois da bela vitória alcançada
em Moscovo ante o CSKA por
0-2 (golos de Quaresma e de
Lucho Gonzalez), basta um

empate com o Arsenal para
seguirem em frente na Champions.
Já os encarnados não têm outra
opção que não vencerem o
Manchester United, em Old
Trafford, para continuarem em
prova. Apesar de tudo, ao bater o
FC Copenhaga por 3-1 ((Léo 14',
Miccoli 16', 37'; Allback 89' mar-
caram os "tentos"), o Benfica (tal
como o FC Porto) assegurou desde
já, a presença na Taça UEFA, caso
não prossiga na Liga dos
Campeões.  

Classificação
Grupo B

1.º - Bayern Munique, 11 pontos
2.º - Inter de Milão, 9
3.º - Sporting, 5
4.º - Spartak de Moscovo, 2

Grupo F

1.º - Manchester United, 9 pontos
2.º - Celtic de Glasgow, 9
3.º - Benfica, 7
4.º - FC Copenhaga, 4

Grupo G

1.º - Arsenal, 10 pontos
2.º - FC Porto, 10
3.º - CSKA Moscovo, 8
4.º - Hamburgo, 0

Liga dos Campeões
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Sporting cai em Milão, Benfica e
FC Porto esperam por ingleses



A equipa bracarense não
manteve a toada vito-
riosa obtida frente ao
Slovan Liberec e perdeu
em Sevilha (actual deten-
tor do troféu) por 0-2 no
terceiro jogo da fase de
grupos da Taça UEFA. 
Uma derrota sem surpre-
sas dado que a formação
da Andaluzia foi sempre
a melhor equipa em
campo e a que mais
procurou o golo. Luís
Fabiano (antigo jogador
do FC Porto), aos 41 mi-
nutos, e Chevanton, aos 75,
materializaram a supremacia do
Sevilha. Valeu a boa exibição do
guarda-redes Paulo Santos para o
resultado não ser mais desnivelado. 
Uma má estreia para Rogério

Gonçalves no seu primeiro jogo
como treinador da equipa por-
tuguesa nas competições euro-
peias. "O Sevilha entrou muito forte
e a jogar bem. Sabíamos que era
importante conter o volume ofensi-

vo do Sevilha, estávamos a contar
com isso, mas não demos a melhor
resposta", referiu o técnico. 
Com este resultado, o Sporting de
Braga necessita de vencer em casa
o Grasshoppers, a 14 de Dezembro,
para atingir os 16 avos-de-final da
Taça UEFA. 

Classificação
Grupo C

1.º - AZ Alkmaar - 7 pontos
(três jogos)
2.º - Sevilha - 7 pontos (três jogos)
3.º - Slovan Liberec - 5 pontos
(quatro jogos)
4.º - Sp. Braga - 3 pontos
(três jogos)
5.º - Grasshoppers - 0 pontos
(três jogos)

Taça UEFA

Sporting de Braga
perde em Sevilha

Luís Filipe foi impotente para travar os jogadores do Sevilha

ASF - Vitor G
arcez



Portugal bateu
facilmente o
Cazaquistão por
3-0 e ascendeu
ao quarto lugar
do Grupo A de
a p u r a m e n t o
para a fase final
do Euro 2008.
No Estádio Ci-
dade de Coim-
bra, e perante
30 mil especta-
dores, Portugal
alcançou um tri-
unfo sem con-
testação através
dos golos de Simão Sabrosa (aos 8
e aos 86 minutos) e de Cristiano
Ronaldo (aos 30').
Com este triunfo, Portugal - que
venceu na recepção ao Azerbaijão
(3-0), empatou na Finlândia (1-1) e
perdeu na Polónia (2-1) -, ascendeu
ao quarto lugar do agrupamento,
em igualdade pontual com a
Bélgica, e ficou a três pontos da
Sérvia e da Polónia e a quatro da
Finlândia, que lidera o grupo.
Realce ainda para o regresso de
Jorge Andrade à equipa nacional

após longa ausência por lesão e para
as estreias, e logo a titulares, na for-
mação das quinas, do sportinguista
Tonel e do portista Raúl Meireles.
O próximo compromisso da
Selecção é a 24 Março de 2007,
frente à Bélgica. Refira-se que nesse
encontro Scolari - caso o desejasse -
não poderá contar com o contribu-
to de Simão Sabrosa dado que o
jogador do Benfica viu frente ao
Cazaquistão o seu segundo cartão
amarelo, o que automaticamente o
afasta do embate com os belgas. 

Classificação
Grupo A

1.º - Finlândia - 11 pontos
(cinco jogos)
2.º - Sérvia - 10 pontos
(quatro jogos)
3.º - Polónia - 10 pontos
(cinco jogos)
4.º - Portugal - 7 pontos
(quatro jogos)
5.º - Bélgica - 7 pontos 
(cinco jogos)
6.º - Cazaquistão - 2 pontos
(cinco jogos)
7.º - Azerbaijão - 1 ponto
(quatro jogos)
8.º - Arménia - 1 ponto
(quatro jogos)

Selecção A
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Vitória tranquila

Caros associados do SJPF,

O Hattrick Caffé Lisboa, no espirito da parceria estabelecida,
tem como objectivo uma relação proxima com todos os 
associados do SJPF, tornando o nosso espaço vosso.
Usufruam do Hattrick Caffé Lisboa, sejam surpreendidos pela
nossa arte de bem receber e por todas as experiências 
gastronomicas que temos para vos oferecer.

Melhores cumprimentos

Hattrick Caffé Lisboa

Partilhando Novas Experiências

Nuno Gomes bem tentou o golo

Ricardo Quaresma esteve quase a marcar

ASF - Ferreira Santos 

ASF - Ferreira Santos 



Cada jogo de futebol é um conjun-
to infindável de histórias. Umas
verificadas antes, algumas durante
o desafio, outras ocorridas depois.
Mas é essa sucessão de aconteci-
mentos que levam quase sempre à
paixão com que todos nós encara-
mos cada espectáculo. E não falo
só do futebol profissional. Tudo o
que referi antes acontece igual-
mente no futebol dito amador. A
uma escala diferente, com uma
envolvência distinta é certo, mas é
preciso interiorizar que tudo se
passa também numa escala mais
reduzida.

E as histórias acontecidas têm pro-
tagonistas certos. E falo só daqueles
que intervêm directamente em cada
jogo. Os dirigentes, muitos deles
falando a destempo antes, durante
e depois dos encontros se rea-
lizarem, os treinadores que, estu-
dando e procurando escolher as
tácticas certas, trabalham para levar
de vencida os seus opositores, os
jogadores que, respeitando as indi-
cações dos seus responsáveis técni-
cos, jogam para ganharem as par-
tidas, por fim os árbitros, esses ele-
mentos por vezes tão criticados,
mas absolutamente imprescindíveis
quando se tratam de competições
desportivas oficiais.

Todos os agentes a que me referi
no parágrafo anterior são indispen-
sáveis ao jogo. Têm atribuições
diferentes, perfeitamente definidas,
mas ao mesmo tempo comple-
mentares. É por isso que devem
respeitar as funções técnicas de
cada um. Ora, não é isso que
muitas vezes acontece. E quando
não acontece, os jogos descambam
geralmente para a excitação negati-
va. Sejamos claros: os jogadores é
que são os verdadeiros artistas da
bola, são eles que com a sua cria-
tividade podem encantar quem
assiste. E há tantos exemplos do
que acabei de referir. Quanto aos
árbitros, está-lhes reservado um
papel mais desfavorável. Não são
entendidos como magistrados des-

portivos e deveriam sê-lo, uma vez
que são eles que aplicam as leis, são
a autoridade plena num jogo e
administram a justiça. Direi mais:
são insubstituíveis no espectáculo,
como o são os jogadores.

Mas a função do árbitro tem ainda
uma consequência importante em
cada jogo. Com as suas decisões
mais ou menos correctas, vai inter-
ferir nas expectativas e ambições de
dois grupos antagónicos que actu-
am sob a pressão da competição.
Logo, o árbitro é assim avaliado,
não como um elemento moderador
e símbolo da autoridade (que a
deve ter sempre), mas como
alguém que adia e trava aquilo que
os adeptos e outros intervenientes
querem que aconteça.

Enquanto estive em
actividade, sempre

entendi o jogador como
um intérprete activo, e
portanto como um dos
motores que contribui

para o desenvolvimento
da modalidade. 

Mas também a minha postura
como juiz foi de absoluto rigor, não
permitindo aos seus intervenientes
que transgredissem as leis e os
regulamentos. Adverti e expulsei
muitos jogadores, mas fi-lo, como
faz qualquer árbitro, na estrita
observância daquilo que regras
determinam.

É evidente que nestas funções de
julgamento, surgem as discordân-
cias, os protestos, as contestações,
na grande maioria dos casos pro-
tagonizadas pelos jogadores e estas
atitudes originam por vezes uma
difícil gestão do jogo. Todos nós
reconhecemos que o "stress" com-
petitivo é muitas vezes elevado, a
pressão que recai sobre as equipas

é deveras complicada, as circuns-
tâncias de cada jogo nem sempre
são as mais favoráveis, mas são os
árbitros o garante efectivo da
justiça dentro do terreno de jogo.
Erram na apreciação das infracções
cometidas? Pois erram. Punem mal
disciplinarmente? Claro que acon-
tece. Mas todos têm de interiorizar
que o árbitro é, afinal, o único juiz
da intenção e da oportunidade de
sancionar as infracções, dando-lhe
a lei até a prerrogativa de utilizar o
seu critério na apreciação de deter-
minadas faltas. Por outras palavras,
é necessário que todos os agentes
do futebol respeitem as decisões
técnicas e disciplinares de quem
tem por missão julgar.

Isto é o futebol, o tal desporto
assente em múltiplos fenómenos
do comportamento humano, em
contextos próprios, em fenómenos
sociológicos, em interesses regio-
nais e nacionais, em que mais se
libertam as emoções, onde se
reflectem de igual modo algumas
tensões sociais, mas onde todos
nós poderemos contribuir com os
nossos sentimentos e as nossas
crenças para que cada jogo conti-
nue a ter algumas histórias para
contar, se possível sem polémicas
nem tumultos.

Opinião

Jogo de Histórias

Vitor Reis
v.reis@portugalmail.com



Fabio Cannavaro (Real Madrid),
Ronaldinho (Barcelona) e Zinedine
Zidane (já retirado da competição)
são os futebolistas que disputam o
prémio de melhor jogador da FIFA
2006. O anúncio do vencedor será
feito a 18 de Dezembro (durante a
gala do organismo que gere o fute-
bol mundial na Ópera de Zurique,
na Suíça) após a votação dos selec-
cionadores nacionais e dos capitães
da cada selecção.
Dos três futebolistas mencionados,
dois deles já conquistaram o troféu:
Ronaldinho em 2004 e 2005, e
Zidane em 1998, 2000 e 2003. Por
sua vez Cannavaro tem a "van-
tagem" de, esta época, já ter sido
galardoado com a Bola de Ouro, da
revista France Football.
Refira-se que na primeira fase, Luiz Felipe Scolari, seleccionador de

Portugal, votou em Kaká (AC
Milan), John Terry (Chelsea) e
Thierry Henry (Arsenal). Recorde-se
também que o técnico - por ser o
Seleccionador Nacional , estava
impedido de eleger Cristiano
Ronaldo, Deco ou Luís Figo igual-
mente nomeados para o prémio
em causa. 
Na cerimónia serão ainda distingui-
dos a melhor jogadora feminina, os
melhores atletas do Campeonato do
Mundo que se realizou na Alemanha
(Zinedine Zidane, Fabio Cannavaro,
Andrea Pirlo irão receber os prémios
de melhores jogadores, Ronaldo,
Miroslav Klose e Hernán Crespo, o
de melhores goleadores e Gianluigi
Buffon o de  melhor guarda-redes
do Mundial) e ainda os prémios
Presidencial e Fair-play.

O regresso
de Abel
Xavier

O polivalente
i n t e rnac iona l
português voltou
a vestir a ca-
misola do
Middlesbrough
na Premiership
após a suspen-

são de doping de que foi alvo. Abel
Xavier foi titular na deslocação da
sua equipa ao recinto do Aston Villa,
em jogo referente à 14.ª jornada do
campeonato inglês, e que acabou
empatado a uma bola. Segundo
rezam as críticas, o atleta português
foi o melhor jogador em campo.

Eleições da FPF
a 6 de Janeiro

Mesquita Machado, presidente da
Mesa da Assembleia Geral da
Federação Portuguesa de Futebol,
convocou os sócios ordinários da
FPF (onde se inclui o Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol)
para duas assembleias gerais a ter

lugar a 6 de Janeiro de 2007. A
primeira reunião magna terá como
ordem de trabalhos a apreciação,
discussão e votação do relatório e
contas da época 2005/06, a apreci-
ação geral da Administração e
Fiscalização da FPF e a apresentação
do relatório de Actividades de
2005/06.
A segunda assembleia geral, marca-
da para as 12 horas, tem como
ponto único a eleição para os corpos
gerentes da FPF para o quadriénio de
2006/07 a 2009/10. 
De acordo com os estatutos as listas
a submeter a sufrágio devem apre-
sentar-se até 12 de Dezembro de
2006. A votação, por escrutínio
secreto, terá início às 12 horas e
encerrará, o mais tardar, às 13 horas.

Notícias
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E o vencedor é...

ASF- Eduardo O
liveira 
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Ronaldinho venceu o troféu em 2005
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unes



Cannavaro
ganha Bola

de Ouro

Sub-21 no
grupo da Holanda

ASF - Eduardo O
liveira

"Sensibilizado e feliz". Foram estas
as palavras de Fabio Cannavaro, 33
anos, ao vencer a Bola de Ouro,
troféu da revista francesa "France
Football" que premeia o melhor
jogador a actuar na Europa.
O defesa-central transalpino levou
a melhor na lista de 50 jogadores
escolhida pela revista gaulesa e
posteriormente votada pelos vários
jornalistas convidados pela "France
Football" e que representavam os
52 países filiados na UEFA.
Fabio Cannavaro, que alinha no
Real Madrid, venceu a 51.ª edição
do troféu com 173 pontos, à frente
de Gianluigi Buffon (Juventus), com
124, e de Thierry Henry (Arsenal),
com 121 pontos, respectivamente.
Na lista constavam ainda os por-
tugueses Cristiano Ronaldo, Deco
e Tiago. O avançado do Man-
chester United recolheu cinco
votos, o "mágico" do Barcelona,
11, e o médio do Lyon não obteve
qualquer voto.
"Este prémio tem um sabor espe-

cial, sobretu-
do por ser
um defesa",
disse Can-
navaro, alu-
dindo ao
facto de ser

o segundo
defesa de raiz

a conquistar
o troféu,
d e p o i s
do ale-

mão Franz
B e c k e n -

bauer (1972
e 1976).

R e c o r d e - s e
que apenas

dois portugue-
ses venceram

este prémio: Eusé-
bio, em 1965, e Luís

Figo, em 2000.

Holanda, Bélgica e Israel são os adver-
sários da selecção portuguesa no
Grupo A da fase final do Campeo-
nato da Europa de Sub-21 que se dis-
puta, precisamente na Holanda, entre
10 e 23 de Junho de 2007.
Portugal jogará todos os seus
desafios na cidade de Groningen e
iniciará a competição frente à
Bélgica a 10 de Junho. Seguir-se-á a
Holanda (actual campeã em título)
e, por fim, Israel.

A prova apura igualmente os qua-
tro representantes europeus para o
torneio de futebol dos Jogos
Olímpicos de Pequim em 2008. 
"Atingir as meias-finais, para colo-
car Portugal nos Jogos Olímpicos",
é segundo José Couceiro, actual
seleccionador nacional dos sub-21,
o grande objectivo de Portugal.
Para isso, reforça o técnico, é
importante "entrar bem e vencer o
primeiro jogo contra a Bélgica".

Grupo A

Holanda 
Israel 
Portugal
Bélgica 

Primeira fase
Grupo A
1.ª Jornada, 10 de Junho 
Holanda-Israel, em Heerenveen 
Portugal-Bélgica, Groningen 
2.ª Jornada, 13 de Junho 
Holanda -Portugal, Groningen 
Israel-Bélgica, Heereveen 
3.ª Jornada, 16 de Junho 
Bélgica-Holanda, Heereveen 
Israel-Portugal, Groningen 

Grupo B
1.ª Jornada, 11 de Junho 
República Checa-Inglaterra, Arnhem 
Sérvia-Itália, Nimegue 
2.ª Jornada, 14 de Junho 
República Checa-Sérvia, Nimegue 
Inglaterra-Itália, Arnhem 
3.ª Jornada, 17 de Junho 
Itália-República Checa, Arnhem 
Inglaterra-Sérvia, Nimegue

Grupo B

República Checa 
Inglaterra 
Sérvia 
Itália 




